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N
a takomto lovesa polovní-
ci viac nachodia ako nalo-
via. A aj ked pustia vtáka

z ruky. nemajú istotu. že korist
chytí. Cloveksa stáva pozorova-
telom prírodného divadla. Len
málokedy sa koncí lov úspešne.
Ked niekomu neposlušne uletí
vták. treba dlho cakat. kým.sa
ho podarí chytil. Dva dravce vo
vzduchu by totiž mohli na seba

~1 zaútocil. Lovs nimi je v podsta-

~
te obrovská nuda s niekolkými

-lo chvílamivzrušenia. o

o OO Našesokoliarstvomá vosvete
,..- dobré meno. Tí. co stáli pri jeho

"znovuzrodení" a zmodernizo-

I . vaní. sa smejú. ako jednoducho
zacínali. Dnes už chodia zbierat

skúsenosti po celom svete. Na-
príklad Laco Molnár robil desat
rokov veterinára a sokoliara arab-

ským šejkom. Dovelkého lietadla

I
naložili terénne autá, proviant.
vtáky a odleteli na polovacku

do Pakistanu. O našich sokoliarov I
je záujem v zahranicí pri rôznych
prezentáciách alebo aj raritných
odchovoch. Ako jediní na svete
máme sokoliarstvo v ucebných
osnovách na stredných lesníckych.

školách. na vysokej škole vo Zvole- .
ne a nedávno pribudla aj základ-
ná škola s výucbou sokoIiarstva.



Profesionál
Anton Moravcíkje prezident Slo-
venského klubu sokoliarov pri
Slovenskom polovníckom zväze
už tretie pätrocné volebné ob-
dobie. So sokoliarstvom zaCÍnal
v šestdesiatych rokoch. ked pocas
výstavby bratislavskej zoo pri nej
fungoval ornitologický krúžok.
Z domu to nemal daleko a v zá-
hrade trávil vela casu. "Ovplyv-
nila ma knižka Sokoliar Tomáš.

Ako malý chlapec somju mal vel~
mi rád. Potešila ma aj rozhlasová
hra spracovaná podla nej. Najväc-
šiu radost mi však urobilo. ked
ma oslovilipri nakrúcaní filmu

Na nástupe pred lovom si
sokoliari a domáci správca
revíru dohodnú pravidlá.

Sokoliar Tomáš. Na staré kolená

som sa na nom podielal. Špe-
ciálne sme vyCVÍcili šest sokolov.«

V súcasnosti je Anton Mo-
ravcík profesionálny sokoliar.
Na hrade CervenýKamen neda-
leko Modry predvádza dravce
na sokoliarskom dvore Astur.
"Našou úlohou je zachovávat
kultúrne tradície a pomáhat pri
ochrane dravých vtákov. Soko-
liarstvovzniklo viac než dvetisíc
rokovpred Kristomvovýchodnej
Ázii. Písomné záznamy na na-
šom území pochádzajú z roku
600. My sa snažíme pomáhat
poraneným dravcom z prírody
a odchovávatmládatá.«

Šéf sokoliarov hovorí: "Drav-
., cov je už na Slovensku vo vol~

nej prírode a aj vodchovoch,
naštastie. dost. Kto chce sokola,
môže si ho legálne kúpit za pät-
až dvadsattisíc."

Sokoliari na našom území po-
mohli vrátit do prírody orliaka
morského. Keby nieco, sú pripra-
vení pomáhat aj iným druhom.
Naštastie, teraz netreba. Vosvete

pomohli prežit napríklad orlia-
kovi bielohlavému. kondorovi

a mnohým dalším druhom.
. Vrátit do prírody neznamená

len amatérsky odchovat alebo
pomôct zranenému mládatu.
Sokoliari tvrdia. že dravca treba
rozlietat, naucit lovit a orien-
tovat sa, aby bola jeho šanca
na prežitie co najväcšia.

Nerozumný
extrémizmus
"Clovek najprv dravce celé ti-
sícrocia prenasledoval, lebo

Orolje síce drahší
sokoliarsky vták,

.
Clovek,h_~však má : 1

.

.

"".!lacely ZIVOt. ..::.-..

I
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boli jeho konkurentmi. Potom
sme prešli na systém radikálnej
ochrany. Žial. to sa prejavuje aj
v ekosystéme.Ochranapredátora
môže znamenat katastrofu pre
ním lovenédruhy. Extrémizmus
v ochrane prírodyje nerozumný.
V USAsi pre používanie chemi-
kálií najprv úplne vykynožilisvoj
národný symbolorliaka bielohla-
vého.Vosemdesiatychrokoch sa
zacalajeho prísna ochrana. Dnes
ho už spod striktnej ochrany zá-

kona vynali. lebo ho je dost. Žial.
u nás to zatial takto rozumne

nefunguje. Slovenskí úradníci sú
jedni z najprísnejších ochranárov
a nevedia, kedy prestat. Rôzne
ochranárske obcianske združe-

nia potom z grantov hrad~jú v so-
koliaroch úhlavných nepriate-
lov,« vysvetluje Anton Moravcík.

"Oznacujú nás napríklad za
vykrádacov hniezd napriek to-
mu, že za štyridsat rokov fungo-
vania nášho zväzu sa ani raz ~

ŽIVOT27
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NaSlovensku

zacínabyt
ohrozenýmdruhom
skôrvrabecnežorol

~ nestalo. že by náš sokoliar ne-
legálnevykradolhniezdo. Ochra-
nár povienejaké vymyslenécíslo
opoctevykradnutýchhniezd bez
toho. aby tieto prípady boli zdo-
kumentované a aby boli podané
trestné oznámenia. Hniezda si
predsa vykrádajú aj vtáky a iné
zvieratá. Medziorlami zasa fun-
gujekainizmus.kedpri nedostat-
ku potravysilnejšiemládavyhodí
svojhoslabšiehosúrodenca."

Sokoliarivedia za posledných
pätnást rokov o dvoch prípa-
doch vykrádania hniezd. ktoré
riešili súdy. V oboch prípadoch
to boli obcania Ceskej republi-
ky. Okrem toho bolo niekolko
udaní na sokoliarov,ktoré však
nikto nepreukázal.

Ochranárske.. tretosektorov-
ky" ohurujú verejnost aj pre-
mrštenými cenami, ktoré sú
sokoliari ochotní dat za dravce.
Sokoliarstvo u nás však nie je
zábavka ludí, ktorí nevedia co
s peniazmi. Každýsokoliar mu-
sí mat skúšku zo sokoliarstva
a z polovníctva.

Zachránte vrabce!
Na Slovensku zacína byt ohro-
zeným druhom skôr vrabec než
orol. Vrabce radikálne ubúdajú
spolu s ubúdajúcou možnostou
priživovat sa pocas tuhých zím
na krmive pre hydinu na dedin-
ských dvoroch. Na ochranu vrabca
však nikto neponúka granty. tak-
že sa neoplatí obciansky brojit za
jeho spásu. Mimovládky tiež ne-

l

~

zhánajú granty na záchranujara-
bíc. ktoré sú ohrozené corazväc- l~
šmi pre nadbytok dravcov.Nebyt
polovníkova ich odchovu. tak sú
pravdepodobnedávnozožraté.

Tretí sektor je castopostavený
na Wavu.najmä ked sa amatéri
bez skúseností neohrozene vy-
jadrujú k pálcivýmproblémom.
Sokoliari o nich vedia svoje.
Neraz im fušovali do remesla.
,Populácia slovenskýchdravcov

stabilizovaná," hovorí jedno-
'me Anton Moravcík."Žiadny

druh nie je v súcasnosti priamo
ohrozený a žiadny druh z našej
prírody ani nevymizol.Podvyho-
vujúcim stavomje iba populácia
h~eceITen~.~emnoženýjen~
pn1dad myšiak lesný, ktorý do-

konca z nedostatku potravy me-
ní taktiku lovu. Vtáky sa dávajú
dokopy a lovia spolocne aj väcšie
zvieratá. na ktoré by si inak ne-
trúili.Orlakrál~IDiliojeužto~
ko, že hniezdi ~ v Bratislave."

Okrídlení strážci
Sokoliarstvonie je mrtvy spôsob
obživypastierov z obdobia. kým
sa gulka ci brok nestali dostup-
nejším a jednoduchším spôso-
bom lovu. Pre niekoho môže



Tento rok bol

zraz sokoliarov

sychravý. Mokrý
vták lovi horšie.

byt obživou umelý odchov drav-
cov ci ich predvádzanie nielen
na stabilných miestach, ale aj
pocas jarmokov a iných poduja-
tí. Sokoliari sa stávajú aj nutnou
súcastou biologickej ochrany le-
tísk. Tvorca televíznej relácie Ha-
lali a viceprezident slovenských
sokoliarov Alojz Kaššák bol jed-
ným z prvých ochrancov letísk
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v Ceskoslovensku. Pocas vojen-
skej služby ochranoval stíhacky
v Hradci Králové: "Na zaciatku
osemdesiatych rokov sme odhá-
nali z letiskovej plochy cajky, hav-
rany a ostatné vtáky. Ked mali pi-
loti co i len podozrenie, že nasali
vtáky, museli robit na motore
kompletnú opravu, co vôbec nie
je lacný špás. Plašenie pomocou

výstražných zvukov alebo šrap-
nelmi sa casom stáva neúcinné.

Vtáky si zvyknú alebo sa po od-
plašení lenivo presunú len o ma-
lý kúsok dalej. Teritórium dravca
však rešpektujú a nestáva sa pre
nich len zábavkou. Na geneticky
zakódovaný strach z predátora sa
nedá zvyknút. Rok pred tým, ako
sme zacali strážit letisko, mali

piloti rocne približne desat po-
tenciálne nebezpecných konflik-
tov s vtákmi. Odkedy sme zacali
strážit, nebol anijeden."

Biologická ochrana dravcami.
však nie je výhodná len v letec-
tve, ale aj v polnohospodárstve
a v mestách, kde ochranujú his-
torické centrá. Naši sokoliari strá-

žili napríklad cucoriedky v Kana-
de. Doma robia prvé pokusy pri
strážení dozrievajúceho hrachu,
slneC11Íceci viníc. Vo svete chrá-

nia aj smetiská, aby iné vtáky ne-
JQznášali odpad po okolí.

Sokoliar l.ubo Engler to skú-
sil. Presvedcil jedného z našich
producentov tokajského vína
a svojím dravým vtál{om mu od-
hána škorce z viníc. S cenou za

túto službu išiel do straty. "Inak
by som nedokázal, že sa to lu-
dom oplatí," vysvetluje. "Mracná
škodcov sa teraz stráže nej vinici
vyhýbajú. Nad teritóriom dravca
vyletia vysoko do vzduchu a pre-
lietajú ho. Boja sa. Urcite na nich
zapôsobilo aj to, že som na nich
vypúštal sokola aj v daždi. Odpo-
cinutý suchý dravec ich mokrých
a vycerpaných prenasledoval da-
lej a intenzívnejšie, ako si doká-
zali vôbec predstavit. Myslím, že
im nahnal riadny strach a reš-
pekt." Majitel vinice a zadarmo
aj jeho najbližší susedia si biolo-
gickú ochranu révy pochvalujú.
"Navrhoval som im, aby sa dali
dokopy a môžeme kontrolovat
ovela väcšie územie," hovorí tvr-

dohlavý sokoliar Engler. Zatial
však potenciálnych zákazníkov
presviedca len tažko. Tí coraz
viac veria dôchodcom s flintami,
ktorí strielajú do vzduchu. Aj tu
je to však pri náletoch rovnaké
ako na letiskách. Vtáky sa po vý-
strele casom posunú len o kúsok
a dalej rabujú úrodu.
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